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N U M M E R  2 0 1 1 / 2 0 1 2 : 3  -  A P R I L

HEJ DU NYA!
Är du nyinflyttad? 
Kolla extra noga 
bland blänkarna i 
sidospalterna på sid 3 
och 4, så kommer du 
att hitta en hel del 
matnyttig info om hur 
saker och ting funkar 
här i föreningen. 
Välkommen till 
Ankaret!

KLÄTTERVÄGG?
Vi noterar ibland att Ankarets 
ungdomar ägnar sig åt ganska 
svindlande strapatser utmed 
bergskammen ovanför expeditionen, 
gärna på fel sida staketet. Småsyskon 
vill ju till varje pris hänga med under 
inspiration av sina äldre idoler, oavsett 
terrängens svårighet. Håll ett extra 
vakande öga på dina ögonstenar när 
de leker på berget!

BRED-
BANDS-
NYTT! . . . S E  S I STA  S IDAN!

VÅRLUFT MED TRYCK...

PUMPA PÅ!

Var är cykelpumpen nu igen? 
Någonstans i djupet av prylar i 
förrådet? Du kan vara lugn! I 
cykelrummet vid nummer 19 hittar du 
numera en fast installerad luftanordning 
med manometer och allt! Det har aldrig 
varit lättare att pumpa däcken. Precis 
lika smidigt som på macken - fast 
hemmavid. Välkomna, alla mjuka däck!

VINTERN RASAT... !
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NYA MEDLEMMAR

- Jakob Broman, uppgång 13.

Varmt välkommen till 
Ankaret!

ÄR DU HUND ELLER KATT...
... tänk på att försöka hålla dig tills du 
kommit utanför gården! Okej, vi 
pratar inte hundspråk så bra, men 
däremot är det bra om du som husse 
eller matte alltid tänker på att inte 
rasta kompisarna på gården eller 
berget. Vi har sett både ”nummer 1” 
och ”2” i närheten av lekplatsen 
nyligen, och det är ju tråkigt, tycker 
många tvåbenta kompisar.

INTE BARA STÄDDAGAR!
Har du en idé du vill stöta och blöta 
med dina grannar? Är det någon 
speciell fråga som du är riktigt insatt 
i, och som du skulle vilja dryfta i 
föreningen? Letar du likasinnade att 
dela din favorithobby med? Starta en 
projektgrupp!

Ankarets medlemmar utgör 
tillsammans en enorm kunskapsbank 
inom allt mellan himmel och jord, och 
vi ser på saker och ting utifrån massor 
av synvinklar. Det är en jättetillgång!

En projektgrupp är ett kul sätt att 
engagera sig tillsammans i föreningen, 
utan att det kräver så mycket tid eller 
arbete i anspråk. Solenergi eller 
mountainbike - you name it.

SOS ALARM
Händer det som inte får hända på helgen, mitt i natten eller andra tider då 
fastighetsskötare och andra ansvariga inte finns i närheten? Om du skulle ha behov 
av omedelbar hjälp när fastighetsskötaren inte är i tjänst ringer du:
SOS Alarm 031 – 703 14 50
De ser till att problemet blir löst. Ditt telefonsamtal kan hjälpa till att skydda de 
boende och fastigheten från fara. Om det vid den efterföljande undersökningen visar 
sig att någon person har skulden till situationen kommer denne att faktureras av 
föreningen, motsvarande kostnaden för den åtgärd SOS Alarm utför.

SKA VI  MÅLA?
DET HAR KOMMIT in ett litet förslag 
inför vårens städdag.

Delar av lekplatsen skulle behöva ses 
över, och då pratar vi om lite vanlig 
färgbättring. Kanske är det halvannan 
bräda som borde bytas ut. Skulle du vilja 
vara med och göra lekplatsen fin? Är det 
kanske en god idé att göra detta på 
städdagen den 22 april?

Du mamma eller pappa som har 
kliande fixarhänder, prata med Martin 

Lessner i styrelsen! Tillsammans bollar ni 
idéer några minuter.

När ni bollat klart kan vi beställa färg 
och material, så att pytsarna står redo på 
städdagen. Hör av er till Martin på: 
martinlessner@hotmail.com

FÖRFRÅGAN!

Tillsammans är vi

(färg)starka.

EFTERLYSNING!
Vi har nyss upptäckt att några av de 
bokningslistor som hänger utanför 
samlingslokalen i uppgång 17 har 
försvunnit. Hur detta hände har vi 
ingen aning om, men oavsett så är vi 
tvungna att göra en liten efterlysning:

Är du en av dem som har bokat 
lokalen i vår eller sommar? Din 
bokning kan dessvärre vara 
borta. Hör med förtroende-
mannen så ser han till att 
bokningen verkligen blir av!

GÖR OM DIN BOKNING 
AV SAMLINGSLOKALEN!

mailto:martinlessner@hotmail.com
mailto:martinlessner@hotmail.com
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CHESS PÅ SVENSKA!
Gå på opera! Ing-Marie Hörn har 
biljetter till höstens uppsättning av 
Chess på svenska.

 Vill du hänga med?
Tisdagen den 30/10 kl. 19.00 rad 2, 5, 
13 och 15 pris: 535:- 
Är du 20 år eller yngre får du 50% 
rabatt, upp t.o.m. 28 år samt 
studerande får 25% rabatt.

Hör av dig till Ing-Marie Hörn på 
imch@bredband.net eller 
031-149291.

Läs mer om Chess på www.opera.se

INGEN ASKMATTA
På ”linmattan” som för närvarande 
täcker vår nyröjda ”backe” nedanför 
Haråsgatan hamnar det många 
cigarettfimpar. Mörkret döljer allt på 
festkvällen, men visst ser det lite 
tråkigt ut när solen går upp igen.

Det känns som en dålig idé att kasta 
fimpar här, även när man tänker på att 
sommaren kommer och mattan blir 
torr som snus. Är den eldfängd? Vi vet 
inte. Bäst att inte testa...

SMÄLL FÖRSIKTIGT
Gillar du att nattsudda? Tänk på att 
försöka stänga portar och dina 
lägenhetsdörrar försiktigt. 
Betongstommen gör att starka smällar 
i dörrarna fortplantar sig väldigt bra i 
huset... Om du tycker dig ha lite 
”smälliga” dörrar hemma, klistra gärna 
ett par möbeltassar i karmen. Det gör 
underverk!

NU ÄR DET sista chansen! Vid cykel-
utrensningarna under 2011 sorterades 
minst ett 20-tal cyklar bort från våra 
cykelrum.

Det har snart gått ett halvår sedan sist, 
och några cyklar har fått återse husse och 
matte, som kanske glömde märka upp 
dem i tid. Men merparten av cyklarna vi 
rensade ut står fortfarande kvar i 
fotolabbet. Vi kan därför vara ganska 
säkra på att kvarvarande cyklar numera 
kan betraktas som ”herrelösa”.

Får du förhöjd puls när du läser detta? 
Glömde du helt bort din hoj? Passa på att 
hämta den före 22 april!

Vi upplever att våra cykelutrensningar 
har varit välkomna och növändiga, och vi 
kommer även i år att be om förnyad 
märkning.

Allt prat om tejpbitar med 
lägenhetsnummer kan verka en aning 
tjatigt, men tänk vilken ordning och 
trivsel vi får i våra cykelrum!

VÅRFINT

Välkomna till vårens städdag! 

Kanonstämning, korvgrillning, soppa, 

kaffe, allt ingår! Ta på dig något oömt så 

ses vi klockan 10.Söndag 22 april

C Y K E L N Y T T

TRÄDGÅRDSGRUPPEN SÖKER FOLK! Hör av dig, 

du som gillar att använda dina gröna fingrar!

mailto:imch@bredband.net
mailto:imch@bredband.net
http://www.opera.se
http://www.opera.se
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Vill du kontakta styrelsen? Inget kan 
vara enklare. Lägg en lapp i expeditio-
nens brevlåda (på B-husets gavel mot 
gården) eller e-posta på 
brfankaret@me.com.

Ankarbladet är medlemstidning inom BRF Ankaret på Haråsgatan i Majorna, Göteborg. Ansvarig utgivare är Göran Andersson, redaktör 
är Mikael Enqvist. Tips mottages gärna – lämna din idé i expeditionens brevlåda, eller e-posta på adressen här ovan.

VI FINNS PÅ WEBBEN...
Har du precis flyttat in i föreningen? 
Då vill vi passa på att tipsa om vår 
hemsida. Surfa direkt in på 
www.brfankaret.se och håll dig 
uppdaterad om det senaste som 
händer i föreningen.

...OCH I DIN TV!
Det är inte många föreningar som kan 
skryta om att ha en egen TV-kanal. 
Ankarets intern-TV skruvar du in på 
kanal S18 eller 280,25 MHz. En 
automatisk kanalsökning och du hittar 
oss lätt. Här lägger vi kontinuerligt ut 
aktuell information som rör 
föreningen och dess medlemmar, 
alltifrån fasadrenoveringar till 
högtidsdagar, konsertbiljetter och 
annonser! Ta kontakt med vår 
förtroendeman Jaime da Silva om du 
vill lägga in t ex en annons i Ankarets 
TV!

ÄNDRA? TÄNK PÅ...
Har du funderingar på att 
ändra din lägenhets 
planlösning på något sätt? 
Tänk på att aldrig greppa 
släggan förrän du har pratat 
med styrelsen! Vi måste 
godkänna varje eventuell 
ändring i föreningens 
lägenheter.

BREDBANDET

...INGÅR SNART I AVGIFTEN!

DET ÄR SANT!
På föreningens ordinarie 
årsstämma 2011 röstade vi 
tillsammans ja till att 
genomföra förslaget om att 
upphandla gruppavtal för 
bredbandsanslutning. Styrelsen 
har suttit i förhandlingar med 
flera olika leverantörer, och valt 
att gå vidare med 
Bredbandsbolaget, det vill 
säga den leverantör som de 
flesta av oss redan har.

VAD INGÅR?
Bredband med hastigheten 
100Mbit/s samt IP-telefoni, 
för en sammanlagd 
månadskostnad om 125 kr/
mån.
Den stora skillnaden är att 
månadskostnaden kommer att 
stå på din avgiftsavi från 
HSB, eftersom alla medlemmar 
i föreningen gruppansluts.
På fakturan från 
Bredbandsbolaget kommer du 
enbart att bli debiterad 
samtalstaxan för din eventuella 
IP-telefon.

125 KR/MÅN!

HUR GÖR JAG?
Är du redan kund hos 
Bredbandsbolaget behöver du 
inte göra någonting.
Är du inte kund idag behöver du 
aktivera ditt bredband med en 
kod som kommer på posten. 
Kanske vill du också passa på att 
säga upp avtalet med din 
nuvarande leverantör, då denna 
nya bredbandslösning ingår i 
avgiften för alla medlemmar!
Kanske har du också en viss 
uppsägningstid hos din 
nuvarande leverantör?

START 
2012-10-01!

JAG VILL VETA MER!
Vi hoppas att denna nya lösning 
kommer att gagna oss och inte 
minst våra plånböcker. Är det 
något som verkar oklart? Hör 
av dig till styrelsen. Alla 
detaljer och utökad info 
skickas förstås ut i god 
tid före start!

mailto:brfankaret@me.com
mailto:brfankaret@me.com
http://www.hsb.se/goteborg/ankaret
http://www.hsb.se/goteborg/ankaret

